
 
www.legalaidnyc.org Page 1 of 4 Last updated November 22, 2021 

 

  استشارة السفر
  لغير المواطنين 

 
قد أنشأت وحدة قانون الهجــرة التابعــة لجمعيــة المســاعدة القانونيــة هــذه االستشــارة. وأن هــذه االستشــارة  :إخالء المسئولية

  ليست نصيحة قانونية والتحل محل مشورة خبير الهجرة.
على مر السنين، قد وضع وكالء وزارة األمن الوطني في الواليات المتحــدة آالفــا مــن غيــر المــواطنين فــي إجــراءات 

لبا عقب رحلة إلى الخارج. فيما يلي بعض األســئلة واألجوبــة التــي تســاعدك علــى تقريــر مــا إذاكــان فــي الترحيل، غا
إمكانك مغادرة الواليات المتحدة والعودة دون مواجهــة مشــاكل الهجــرة. عــادة، ســيعتمد الجــواب علــى كيفيــة قضــيتك 

لمشورة القانونية من محــامي ذو خبــرة للهجــرة، الفردية. إذا كان أي من األشياء التالية تنطبق عليك، فعليك أن تطلب ا
  قبل أن تقرر أي خطة لمغادرة الواليات المتحدة. 

 أنا مقيم دائم شرعي في الواليات المتحدة (حامل البطاقة الخضراء) هل يمكنني العودة؟ إذا ســافرت خــارج الواليــات المتحــدة
  بدون أي نوع من اتصال مسبق.إلدارة نافذة القانون.

صفك مقيماً دائماً قانونياً، إنك حر في الخروج وإعادة الدخول إلى الواليات المتحدة. للدخول مجــددا عليــك أن نعم، وبو
" غير منتهي الصالحية في جــواز ســفرك إذا لــم تكــن قــد حصــلت علــى  I-551تعرض بطاقتك الخضراء (أو "طابع 

بطاقتك الخضراء بعد)، إلى جانب جواز سفر صالح من بلد جنسيتك أو وثيقة سفر الالجئين. طالما أنك ال تبقى خــارج 
بالمغــادرة الواليات المتحدة ألكثر من عام واحد، سوف تبقي وضع إقامتك الدائمة. من المالحظة، غير أنــه ال يوصــى 

حتى ألكثر من ستة أشهر، ألنها ستقطع اإلقامة المستمرة ألغراض التجــنس ومــن الممكــن أن تواجــه مشــكلة التحقيــق 
المتعمق في عالقاتك الحالية بالواليات المتحدة، عند عودتك. يمكنك أن تتخذ الخطوات للحفاظ علــى وضــعك القــانوني 

لمتحدة ألكثر من عام، ولكن يجب اتخاذ هذه الخطوات قبل مغادرة الواليات الدائم إذا كان عليك البقاء خارج الواليات ا
المتحدة. إذا اعتقدت بأن رحلتك ربما تستمر لمدة أطول من عام واحد (أو حتى أكثر مــن ســتة أشــهر فقــط)، فعليــك أن 

  متحدة.تبتغي المشورة القانونية من محامي هجرة يتمتع بسمعة طيبة وخبرة قبل أن تغادر الواليات ال
أنا مقيم دائم شرعي في الواليات المتحدة (حامل البطاقة الخضراء) ولدي اتصال مسبق فــي مجــال إنفــاذ القــانون. إذا ســافرت 

  خارج الواليات المتحدة هل يمكنني العودة؟
ت نعم، ولكن. اعتمادا على الــتهم الموجهــة إليــك، وزارة األمــن الــوطني قــد تبــدأ إجــراءات الترحيــل ضــدك إذا ســافر

وابتغيت العودة و لديك بعض اإلدانات الجنائيــة. وزارة األمــن الــوطني قــد تضــعك فــي حجــز الهجــرة بينمــا يحــاولون 
إبعادك أو ترحيلك. إذا تم القبض عليك، ولكن إذا لم يتم إدانتك، كن متأكدا أن تسافر مع وثائق تثبــت أن الــتهم الجنائيــة 

أنك ستجد نفسك قابال للترحيــل لإلدانــة ولــو أنــت دفعــت غرامــة أو تم رفضها، مثل شهادة التصرف. ومن المالحظة، 
وفي بعض الظروف، قــد تقــول وزارة األمــن الــوطني بغيــر أي إدانــة، إن لــديها  أو تم عفوهماحصلت على االختبار، 

"سبباً لالعتقاد" قد تكون غير مقبولة ألمــور معينــة؛ وهــذا يبعــث علــى القلــق بشــكل خــاص إذا كنــت قــد بقيــت خــارج 
، أطلــب ت أم اليوما. إذا كنت قد اعتقلــت مــن أي وقــت مضــى، ســواء كنــت قــد أدنيــ  180الواليات المتحدة ألكثر من 

 المشورة القانونية من محامي خبير في أمور الهجرة قبل أن تغادر الواليات المتحدة.
  حاليا. هل يمكنني السفر؟ أنا أواجه إجراءات اإلبعاد (الترحيل)

نت مقيم دائــم قــانوني (حامــل للبطاقــة الخضــراء) وتواجــه مشــكلة إجــراءات اإلبعــاد أمــام محكمــة هذا يعتمد على إذا أ
جواز ســفر ســاري المفعــول غيــر ) 1كل من (الهجرة، فيمكنك مغادرة الواليات المتحدة و دخولها مجددا، ما دام لديك 

ر منتهــي الصــالحية فــي جــواز غيــ  I-551) بطاقة خضراء غيــر منتهيــة الصــالحية، أو خــتم 2منتهي الصالحية، و (
 يؤثر أن يمكنه مما عودتك، عند" آت أجنبي"كـ تعامل قد ربما قضيتك، كيفية على اعتمادا .I-94سفرك أو على بطاقة 

كذلك اعتمادا على كيفية قضيتك، قد تواجه االحتجاز اإللزامي عند عودتك. وباإلضافة إلى ذلــك قــد تجــد  .حقوقك على
صعوبة في تجديد بطاقتك الخضراء إذا انتهت مدة صالحيتها وأنت خارج الواليات المتحدة لفترة طويلة (اعتمادا على 

 البطاقــات لحــاملي الترحيــل إجــراءات أثنــاء انين السفرلوائح القو كيفية قضيتك) التي تعقد قدرتك على العودة. وتسمح
 ســفر وثيقــة علــى للحصــول طلب بتقديم لالجئين وتسمح رخصة الدخول مجددا، على للحصول طلب بتقديم الخضراء

 هــذه فــي أنت لالجئين. ويالحظ أن السفر إلى الخارج أثناء إجراءات الترحيل مع هذه الوثائق يمكن أن يكون مقعدا. إذا
  محامي خبير في أمور الهجرة. من القانونية المشورة لة فأطلبالحا

  إذا غادرت الواليات المتحدة ولدي أمر سابق باإلبعاد (الترحيل) فهل سأتمكن العودة إليها؟
وإذا سافرت فلــن يســمح  .فستقوم بالترحيل المتحدة الواليات الترحيل لمغادرة/باإلبعاد أمرت قد أنت إذا هذا يعتمد على

لك أن تعود إلى البلد حتى تحصل على "تنازل" مسبق أو مالم يمض وقت معين بعد مغادرتك ثم تقوم بطلب للحصــول 
 يمكــن لــك ال فقد أمرت باإلبعاد/والترحيل، أجله من الذي السبب على اعتماداً (على تأشيرة جديدة أو إذن آخر بالعودة. 
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إذا قد أرســل إليــك إشــعار للحضــور أمــام محكمــة الهجــرة فــي أي وقــت  ).الزمن من ينةمع فترة مرور بعد العودة من
مضى فربما قد تؤمر باإلبعاد/الترحيل. حتى لو لم تحضــر أمــام المحكمــة فقــد تــؤمر باإلبعاد/الترحيــل فــي غيابــك. قــد 

أمرت باإلبعاد/الترحيــل يمكنــك أصدرت األوامر باإلبعاد/والترحيل إلى العديد من الناس واليعرفون عنها. للمعرفة إذا 
 آمــن الــرقم هــذا .7180-898-800-1االتصال بالمكتــب التنفيــذي لإلســتعراض عبــر الخــط الســاخن اآللــي فــي رقــم 

   .الساخن الخط الستخدام) رقم( بك الخاص األجانب تسجيل رقم إلى تحتاج وسوف .لإلتصال
 فهــل. على تأشيرِتي المسموِحة أكثر من المدة بَقيتُ  أَو قانوني غير بشكل إليها غادرت الواليات المتحدة في حال كنت ِجئتُ  إذا

    المتحدة؟ الواليات إلى العودة من سأتمكن
بــه فــي اســتمارتك  مســموح هــو مما أطول لفترة بقيت ولكن قانوني بشكل المتحدة الواليات إلى جئت هذا يعتمدعلى إذا

 تــأتي عندما سفرك بجواز مزودة تكون قد التي الخضراء أو لبيضاءا البطاقة( المغادرة/القدوم لسجل التابعة I-94 رقم
 غيــر بشــكل المتحــدة الواليــات دخلــت أو إذا )i94.cbp.dhs.govيمكنــك تحميلهــا مــن  التــي أو المتحدة، الواليات إلى

غير حامل للوثائق الالزمــة لــدخول  أو" غير قابل لالطالع" فتعتبر مزيفة، بوثائق أو تفتيش بدون الحدود عارا قانوني
 بطلــب وتقــدم وطنــك فــي القنصــلية أو األمريكيــة بالســفارة تتصــل فــال تســتحق أن تعــود حتــى البالد غادرت إذا .البلد

يطلق على حضورك غير قانوني في الفترة التي قضيتها في الواليات المتحدة حيث كنت "غير  .تأشيرة على للحصول
يومــا ولكــن أقــل مــن ســنة وغــادرت الواليــات المتحــدة  180قابل لالطالع". إذا مكثت بشكل غيــر قــانوني أكثــر مــن 

مكثت بشكل غير قانوني لســنة أو فاليسمح لك أن تحصل على التأشيرة للعودة إلى الواليات المتحدة لثالث سنوات. إذا 
 امتنــاع الــدخول أكثر منها وغادرت الواليات المتحدة فسيتم منعك من الحصول على تأشيرة لعشر سنوات. وهــذا يقــال

حتى لو لــم يــتم منعــك لمــدة ثــالث ســنوات أو  .القانوني غير المكوث بشكل بسبب سنوات عشر أو سنوات ثالث لمدة
المتحدة بشكل غير قانوني وغادرت فربما تواحه الصعوبة في الحصول على تأشــيرة عشر سنوات وأنت في الواليات 

في المستقبل ألنك تحتاج أن تثبت لحكومــة الواليــات المتحــدة بأنــك تتبــع شــروط تأشــيرة جديــدة. قــد يمكنــك أن تطلــب 
 مــن القانونيــة ورةالمشــ  "التنازل" عن االمتناع الذي مدته ثــالث ســنوات أو عشــر ســنوات مقــدما قبــل الســفر. فأطلــب

   .الهجرة أمور في خبير محامي
محُ  والتأشــيرة ســفري، جــوازِ  فــي صــالحة المهاجرة لغير تأشيرة ِعْندي زالت ما   اســتخدامها يمكننــي هــل. متعــّددِ  بــدخولِ  تَســْ

     المتحدة؟ الواليات إلى للعودة
 المتحــدة أكثــر مــن التــاريخ الواليــات فــي تبــق لــم أنــك يعنــي حالة االطالع عليك فحسب. وهــذا في أنت إذا ولكن نعم،

 مــزودة تكــون قــد الخضــراء أو البيضــاء البطاقــة( المغادرة/القــدوم لســجل التابعــة  I-94رقم  المكتوب على استمارتك
. وإذا أنت "غير قابل )i94.cbp.dhs.govيمكنك تحميلها من  التي أو المتحدة، الواليات إلى جئت عندما سفرك بجواز

لالطالع" فاليمكنك أن تعود إلى الواليات المتحدة بتأشيرتك. إذا بقيت في الواليات المتحدة بعــد التــاريخ المكتــوب فــي 
 قبــل وطنــك فــي األمريكية القنصلية من جديدة تأشيرة لىع أن تحصل فيتم إلغاء تأشيرتك. يجب عليك I-94االستمارة 

 بلــدك غيــر آخــر بلــد فــي تأشــيرة على للحصول طلب تقديم في بعض الظروف، يمكنك .المتحدة الواليات إلى تعود أن
األصلي. قد تنطبق عليك قاعدة االمتناع لمدة ثالث سنوات أو عشر سنوات  المذكور فيما أعــاله اعتمــادا علــى الــزمن 

الهجــرة قبــل مغــادرة الواليــات  أمــور فــي خبيــر محــامي مــن القانونيــة المشــورة ي كنت غير قابل لالطالع. أطلــبالذ
  المتحدة.

الوضع وأنــا فــي انتظــار الــرد  تغيير أو إلى وزارة األمن الوطني لتمديد وقدمت طلبا مؤقتة بتأشيرة المتحدة الواليات إلى أتيت
  والعودة؟ المتحدة الواليات مغادرة يمكنني على طلبي، فهل

 االتصــال طلبك. ويمكنك تجهيز لتسريع الوطني األمن وزارة من تطلب أن يمكنك البالد، لمغادرة ماسة بحاجة أنت إذا
  .إيصالك إشعار على المطبوع الرقم في الوطني األمن بوزارة

 مغــادرة يمكننــي هــل. انتظار الرد عليه وأنا في) I-485 االستمارة/الخضراء البطاقة تطبيق( الوضع تطبيق قدمت طلبا لتعديل
  والعودة؟ المتحدة الواليات

ً  وضعك تعديل يزال ال حين في المتحدة الواليات مغادرة هذا يعتمد على أن  أو H-1B تأشــيرة لــديك يكــن لــم ما( معلقا
L-1 (لها يكون سوف  ً ومع ذلك يمكنك أن تستأذن مــن  .عنه الرفض أو طلبك سحب في المتمثل القانوني التأثير عموما

 المشروط . أن اإلفراجالمسبق لإلفراج المشروطوزارة األمن الوطني لمغادرة الواليات المتحدة من خالل تقديم طلب 
الخــارج. إذا تمتلــك وثيقــة  إلــى الســفر بعد المتحدة مجددا الواليات بالدخول إلى المواطنين غير لبعض إذن هو المسبق

وط معتمدة غير منتهية الصالحية فلن يعتبر مغادرة الواليات المتحدة تخليــا عــن طلــب تعــديلك لتطبيــق لإلفراج المشر
  الهجرة قبل مغادرة الواليات المتحدة.  أمور في خبير محامي من القانونية المشورة الوضع. أطلب

  ؟ المتحدة الواليات إلى للدخول مجددا مضمون أنا هل المسبق، المشروط اإلفراج على حصلت إذا
ال، اليتنازل منح اإلفراج المشروط المسبق عن أي أسباب تمنعك عنها وزارة األمن الوطني عادة مــن الــدخول مجــددا 
إلى الواليات المتحدة. إذا ارتكبت، تم القبض عليك أو أدنيت في أي جريمــة جنائيــة فالتغــادر الواليــات المتحــدة بمــنح 

الهجرة. حتى لو تمتلــك اإلفــراج  أمور في خبير طلب المشورة القانونية أوال من محامياإلفراج المشروط مسبقا بدون 
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  المشروط المسبق، قدتمنعك وزارة األمن الوطني من الدخول مجددا.
  قدمت طلبا للجوء وأنا في انتطار الرد عليه فهل يمكنني مغادرة الواليات المتحدة والعودة؟

يات المتحدة فستعتبر وزارة األمن الوطني طلب لجوئك مسحوبا أو متروكــا. يمكنــك هذا يعتمد على أنك إذا تغادر الوال
أن تستأذن من وزارة األمن الوطني لمغــادرة الواليــات المتتحــدة بتقــديم طلــب لإلفــراج المشــروط المســبق ولكــن هــذا 

 زعمــت التــي الــبالد مــن فرس بجواز تسافر ال عليك أن اليضمن أن يتم السماح لك بالعودة إلى الواليات المتحدة. يجب
كذلك إذا سافرت إلى البلد الذي زعمته ستواجه مشكلة قانونية فيه، فمن المرجوء  .فيها تواجه مشكلة قانونية سوف أنك

 .البلــد ذلــك إلــى العــودة تخشــى تعــد لــم أنك تستنتج قد أن ترفض دائرة التحقيقات الجنائية اإلمريكية طلبك للجوء ألنها
  لمتحدة. الهجرة قبل مغادرة الواليات ا أمور في خبير محامي من القانونية المشورة أطلب

أنا الجئ أو حصلت على اإلقامة الدائمــة القانونيــة بعــد الحصــول علــى اللجــوء، هــل يمكننــي الســفر خــارج الواليــات المتحــدة 
  والعودة إليها؟

من وزارة األمن الوطني أوال. التســافر بجــواز ســفر مــن البلــد الــذي  على وثيقة سفر الالجئيننعم، ولكن إذا حصلت 
كلة قانونية فيه. كذلك إذا سافرت إلى البلد الــذي زعمتــه ســتواجه مشــكلة قانونيــة فيــه، قــد زعمته أنك سوف تواجه مش

تطلب وزارة األمن الوطني أن تنهي منح لجوئك. يمكن إنهاء وضعية اللجوء األساسي ولو أنــت أصــبحت مقيمــا دائمــا 
يه أو إذا استخدمت جواز الســفر مــن بالفعل بعد الحصول على اللجوء أو إذا سافرت إلى بلد تخاف من مشكلة قانونية ف

 أمور في خبير محامي من القانونية المشورة األشكال. أطلب من شكل بأي البلد ذلك حماية من استفدت إذا ذلك البلد أو
  الهجرة قبل مغادرة الواليات المتحدة. 

  ؟ والعودة المتحدة الواليات مغادرة يمكنني امتلك وضعية يو لـغير المهاجر، هل
 التمتلك ولكن المتحدة، الواليات موافقة بعد المتحدة الواليات خارج سافرت إذانعم ولكن ينصح أن التسافر. 

 فــي جديــدة يــو تأشــيرة علــى للحصــول بطلــب تتقــدم أن) أ( عليــك فيجــب ســفرك، جواز في المفعول سارية يو تأشيرة
 90المتحدة، و (ب) عليك أن تعود فــي غضــون  الواليات إلى بالعودة لك للسماح الخارج في المتحدة الواليات قنصلية

يومــا  180إذا مكثــت أكثــر مــن  ).خضــراء بطاقة على للحصول بطلب التقدم(يوما وإال ستفقدأهليتك لتسوية الوضعية 
بشكل غير قانوني فتحتاج إلى طلب التنازل عن االمتناع لمدة ثالث ســنوات أو عشــر ســنوات قبــل المغــادرة وأن تقــدم 

الهجــرة  أمــور فــي خبيــر محامي من القانونية المشورة للحصول على تأشيرة للعودة إلى الواليات المتحدة. أطلبطلبا 
  قبل مغادرة الواليات المتحدة.

 المتحــدة الواليــات مغــادرة يمكننــي أنا أتقدم بطلب للحصول على وضعية يو لغيــر المهــاجر ولــم أحصــل علــى الــرد عليــه فهــل
  والعودة؟

إذا سافرت خارج الواليات  المتحدة ولم تحصل على الرد على طلبك لوضــعية يــو لغيــر أن التسافر.  نعم ولكن ينصح
 حتــى المتحــدة الواليــات خــارج البقاء إلى المتحدة، فسوف تضطر الواليات لدخول آخر إذن لديك يكن لم المهاجر وإذا

 .للعــودة المشــروط اإلفــراج منحــك تم إذا إال مغادرتك، من عديدة سنوات بعد الفعلية، ربما يو تأشيرة على الموافقة تتم
يوما بشكل غير قانوني فتحتاج إلى طلب التنــازل عــن االمتنــاع لمــدة ثــالث ســنوات أو عشــر  180إذا مكثت أكثر من 

 يــزال ال المتحــدة الواليــات فــي للقانون المؤهلة الجريمة بشأن المقاضاة/التحقيق كان سنوات قبل أهليتك للرجوع. وإذا
جاريا، فإن مغادرة الواليات المتحدة قد تأثر أيضا على قدرتك على التعاون مع أجهزة إنفاذ القــانون: إذا التتعــاون مــع 

الهجــرة قبــل مغــادرة  أمــور فــي خبيــر محــامي مــن القانونيــة المشــورة أجهزة إنفاذ القانون فيمكن رفض طلبك. أطلب
  الواليات المتحدة.
  والعودة؟ المتحدة الواليات مغادرة يمكنني المهاجر فهلأنا أمتلك وضعية تي لغير 

 تأشــيرة التمتلــك ولكــن المتحــدة، الواليات موافقة بعد المتحدة الواليات خارج سافرت إذانعم ولكن ينصح أن التسافر. 
 قنصــلية فــي جديــدة يــو تأشــيرة علــى للحصــول بطلــب تتقــدم أن) أ( عليك فيجب سفرك، جواز في المفعول سارية تي

يوما وإال  90المتحدة، و (ب) عليك أن تعود في غضون  الواليات إلى بالعودة لك للسماح الخارج في المتحدة الواليات
يومــا بشــكل غيــر  180إذا مكثت أكثر من  ).خضراء بطاقة على للحصول بطلب التقدم(ستفقدأهليتك لتسوية الوضعية 

دة ثالث سنوات أو عشر سنوات قبل المغــادرة وأن تقــدم طلبــا للحصــول قانوني فتحتاج إىل طلب التنازل عن الحانة لم
على تأشيرة للعودة إلى الواليات المتحدة. كذلك إذا رجعت وطنك فمن الممكن أن يسبب لك أن تفقد وضــعية تــي ألنــك 

 أمــور يفــ  خبيــر محــامي مــن القانونيــة المشــورة في طلبك لـ تي بأنك سو تعاني مشقة بالغة إذا رجعت وطنــك. أطلــب
  الهجرة قبل مغادرة الواليات المتحدة.

 المتحــدة الواليــات مغــادرة يمكننــي أنا اتقدم بطلب للحصول على وضعية تي لغير المهــاجر ولــم أحصــل علــى الــرد عليــه فهــل
  والعودة؟

ح لــك بــالعودة ذا غادرت بينما تأشيرتك تي معلقة، فستفقد أهليتك لتأشيرة تي. االستثناءات الوحيدة التــي تســم  إعادة ال، 
  إلى الواليات المتحدة هي أن تتورط في إيذاء االتجار.
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  الشمالية؟ ماريانا جزر أو العذراء األمريكية، جزر غوام، بورتوريكو، إلى السفر يمكنني هل

 األراضــي(" الشــمالية ماريانــا وجــزر األميركيــة، العــذراء وجــزر وغــوام، بورتوريكــو، أن مــن الــرغم وعلــى ربمــا
 للواليــات الرئيســي البــر مــن المــواطنين غيــر المســافرين يمكن وضــع المتحدة، الواليات من جزءاً  تشكل") األميركية

 المســافرين مثــل األميركيــون الهجــرة موظفــو يجريهــا التــي المراجعــة عمليــة نفس خالل من األماكن هذه إلى المتحدة
الفحــص " بــإجراء الحــدود وحمايــة الجمــارك تقــوم (.See INA § 212(d)(7) and 8 CFR § 235.5) .الــدوليين
تــتم   .الرئيســي البــر إلــى بــالعودة لــه سيســمح المسافر كان إذا ما لتقرير األمريكية، األراضي في المطار في" المسبق

 الجمــارك مكتــب مــوظفي ذلك يشمل أن عملية " الفحص المسبق " بطريقة رسمية بدون مساعدة ممثل قانوني. ويمكن
 منطقــة إلــى المســافر يأخــذون أو الســفر، جــوازات يفحصــون أو الهجــرة، وضــعية عــن يسألون الذين الحدود وحماية
 األراضــي هــذه مــن يســافرون الــذين المــواطنين غيــر أن مــن الــرغم وعلــى .التفصــيل مــن بمزيــد الستجوابه منفصلة

 المســافرون يواجههــا التــي والتأشــيرة الســفر جــوازات شــروط من معفاة المتحدة للواليات الرئيسي البر إلى األمريكية
 See INA § 212(d)(7) and 22 § CFR) .المقبوليــة لعــدم األخــرى األســباب لجميــع يواجهــون فــإنهم ، الــدوليون

41.1(c)) الرئيســي البــر مــن المتحــدة للواليــات التابعــة األراضي هذه من أي إلى السفر يكون أن يمكن ، ذلك وبسبب 
 ترحيلهم يمكن الذين القانوني المركز ذوي واألفراد رسمية وثائق على الحائزين غير لألفراد بالنسبة بالمخاطر محفوفا

 أمــور فــي خبير محامي من القانونية المشورة أطلب .للعودة األخرى العوائق أو الجنائية اإلدانات بسبب قبولهم عدم أو
  .األراضي هذه من أي إلى المتحدة للواليات الرئيسي البر من السفر الهجرة قبل

  

 


